
FAQ 
 
การรับเข้าศึกษาต่อ  
1. ข้อมูลและกำหนดการรับสมัคร TCAS ในแต่ละรอบ  

ตอบ: รูปแบบการรับเข้าของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  
 รูปแบบท่ี 1: TCAS หรือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ของ ทปอ.  
 รูปแบบท่ี 2: CMU-IPAS หรือ ช่องทางการรับเข้าในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ของ มช.  

 
2. เกณฑ์คะแนน เกรดเฉลี่ย และคุณสมบัติที่ใช้ในการรับสมัคร TCAS ของแต่ละรอบมีอะไรบ้าง  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. จำนวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละรอบของแต่ละคณะ /  4.วิชาที่ใช้ในการสอบในแต่ละรอบ / 5.การรับเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ มีอะไรบ้าง และมีเกณฑ์หรือ
ข้อกำหนดอย่างไรบ้าง 
 

ช่องทางการ
สมัคร 

รอบการสมัคร ชื่อโครงการ คุณสมบัติ วิชาคัดเลือก เกณฑ์คะแนนขัน้ต่ำ การเตรียมสอบเข้า 
ในแต่ละรอบ 

Keyword 

TCAS 
(128 seats) 

 

TCAS 1 
Portfolio 
(60 seats) 

โครงการแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1. หลักสูตรแกนกลาง 
2. หลักสูตรนานาชาต ิ
3. หลักสูตร กศน. 
4. หลักสูตรอาชีวะ 
5. GED  

- ไม่มี - ไม่มี แฟ้มสะสมผลงานโดยมีเนื้อหาทั้งหมด
เป็นภาษาอังกฤษ Portfolio in English 
(*หมายเหตุ: สิ่งที่ไม่นับรวมใน 10 หน้า
ของแฟ้มสะสมผลงาน คือ หน้าปก 
สารบัญ และปกหลัง) 
ประกอบด้วย: 
 
1. แฟ้มสะสมผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ขนาด A4 ไม่จำกัดขนาดของ
ตัวอักษร (รวมกันแล้วไม่เกิน 10 
หน้า) 

2. ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวบทความแสดง
ความสนใจประกอบการสมัครเข้า
ศึกษาในอนาคต (statement of 
purpose) 

3. ประวัติของผู้สมัคร, ผลงาน, รางวัล 
หรือกิจกรรมเชิงวิชาการ หรือด้านอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครเคยได้รับ หรือ
มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจออนไลน์, 
สตาร์ทอัพ หรือโครงการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

4.  มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
(อาทิ TOEIC, IELTS หรือ TOEFL 
เป็นต้น) หรือ ผลสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน (อาทิ HSK เป็นต้น) (ถ้ามี) 

5. มีผลการเรียนลำดับข้ัน C ข้ึนไป ของ
กระบวนวิชาในหลักสูตร Advanced 
Placement Program (AP) หรือ 
ผลการเรียนจากวิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(LE) (ถ้ามี) 

- เตรียม Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
และตรงตามคุณสมบัติของ 

- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  

TCAS 2 
โควตาภาคเหนือ 

(50  seats) 

โครงการโควต
ภาคเหนือ 
 
*อาศัยพืน้ที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 
**(เป็นไปตามประกาศ
ของ มช.) 

1. หลักสูตรแกนกลาง  
(สายวิทย์) 

ชุดข้อสอบวิชาสามัญ (ชุด
สายวิทย์)  

สายวิทย์  
- Eng: 30 คะแนน 
- Math 1: 20 คะแนน 

- ผู้สมัครเตรียมสอบวิชาสามัญ - เตรียมตัวการสอบ 9 วิชาสามัญ 
สำหรับผู้สมัครที่จบมาจากหลักสูตร
แกนกลาง (มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.
6)  2. หลักสูตรแกนกลาง  

(สายศิลป์) 
ชุดข้อสอบวิชาสามัญ (ชุด
สายศิลป์) 

สายศิลป ์
- Eng: 30 คะแนน 
- Math 2: 25 คะแนน 

- ผู้สมัครเตรียมสอบวิชาสามัญ 



ช่องทางการ
สมัคร 

รอบการสมัคร ชื่อโครงการ คุณสมบัติ วิชาคัดเลือก เกณฑ์คะแนนขัน้ต่ำ การเตรียมสอบเข้า 
ในแต่ละรอบ 

Keyword 

TCAS 3 
Admission 
(15 seats) 

โครงการรับตรงร่วมกัน 
(Admission) 

1.หลักสูตรแกนกลาง  
(สายวิทย์) 
 

GAT/PAT 
• GAT ความถนัดทั่วไป ค่า

น้ำหนักร้อยละ 6 
 
วิชาสามัญ 
• สังคมศึกษา ค่าน้ำหนักร้อยละ 

10 
• ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 40 
• คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 35 
• ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 3 
• เคมี ค่าน้ำหนักร้อยละ 3 
• ชีววิทยา ค่าน้ำหนักร้อยละ 3 

สายวิทย์  
- Eng: 30 คะแนน 
- Math 1: 20 คะแนน 

 

- ผู้สมัครเตรียมสอบวิชาสามัญ  

2.  หลักสูตรแกนกลาง 
(สายศิลป์) 

GAT/PAT 
• GAT ความถนัดทั่วไป ค่า

น้ำหนักร้อยละ 6 
 
วิชาสามัญ 
• สังคมศึกษา ค่าน้ำหนักร้อยละ 

10 
• ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 40 
• คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 35 
• วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 9 

สายศิลป ์
- Eng: 30 คะแนน 
- Math 2: 25 คะแนน 

- ผู้สมัครเตรียมสอบวิชาสามัญ  

3. หลักสูตรนานาชาต ิ
GCE ‘A’ Level 
4. หลักสูตรอาชีวะ 
5. หลักสูตร กศน.  

GAT/PAT 
• GAT ความถนัดทั่วไป ค่า

น้ำหนักร้อยละ 6 
 
วิชาสามัญ 
• สังคมศึกษา ค่าน้ำหนักร้อยละ 

10 
• ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 40 
• คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 35 
• วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อย

ละ 9 

- Eng: 30 คะแนน 
- Math 2: 25 คะแนน 

- ผู้สมัครเตรียมสอบวิชาสามัญ หลักสูตรนานาชาตวิุฒิ GCE ‘A’ Level - 
เตรียมตัวการสอบ 9 วิชาสามัญ 

5. GED  ผลคะแนนการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 100) 

ผลคะแนนการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

- เตรียมผลสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร 



ช่องทางการ
สมัคร 

รอบการสมัคร ชื่อโครงการ คุณสมบัติ วิชาคัดเลือก เกณฑ์คะแนนขัน้ต่ำ การเตรียมสอบเข้า 
ในแต่ละรอบ 

Keyword 

• TOEFL IBT 
• TOEFL ITP 
• TOEFL CBT 
• TOEFL PBT 
• TOEIC 
• IELTS 
• CMU-eTEGS 

 
• IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน 
• TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 

คะแนน 
• TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 

คะแนน 
• TOEFL PBT ไม่น้อยกว่า 473 

คะแนน 
• TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 473 

คะแนน 
• TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 120 

คะแนน 
• CMU-eTEGS ไม่น้อยกว่า 60 

คะแนน 

TCAS 4 
รับตรงอิสระ 
(3 seats) 

โครงการรับตรงอิสระ  
 

1. หลักสูตรแกนกลาง  
(สายวิทย์) 
2. หลักสูตรนานาชาต ิ
GCE ‘A’ Level 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 

- หากเคยศึกษาใน ICDI มา
ก่อน จะต้องไม่เป็นผู้พน้
สถานภาพเกิน 1 ครั้ง 

สิ่งท่ีจะต้องเตรียม (บทความ+ผลงาน ไม่เกิน 5 หน้า) 
- เตรียมผลคะแนนวิชาสามัญ 
- เตรียมเรียงความความสนใจใน Digital Startup และสาเหตุที่เลือก

เรียน DIN (ภาษาอังกฤษ) 
- ผลงาน, รางวัล, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ มีประสบการณ์ด้าน

ธุรกิจออนไลน์ หรือ โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อาทิ TOEIC, IELTS หรือ TOEFL 

เป็นต้น) หรือ ผลสอบมาตรฐานภาษาจีน (อาทิ HSK เป็นต้น) (ถ้ามี) 
- มีผลการเรียนลำดับข้ัน C ข้ึนไป ของกระบวนวิชาในหลักสูตร 

Advanced Placement Program (AP) หรือ ผลการเรียนจาก
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (LE) (ถ้ามี) 

 

วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
- พิจารณาจากคะแนนวิชาสามัญ 
- พิจารณาจากผลการเรียน  
- พิจารณาบทความผู้สมัคร  

- การเตรียมบทความภาษาอังกฤษ และผลงานด้านรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่เกิน 5 หน้า  
- เตรียมคะแนนวิชาสามัญ 

1. หลักสูตรแกนกลาง  
(สายศิลป์) 
2. หลักสูตรนานาชาต ิ
GCE ‘A’ Level 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 

- หากเคยศึกษาใน ICDI มา
ก่อน จะต้องไม่เป็นผู้พน้
สถานภาพเกิน 1 ครั้ง 

สิ่งท่ีจะต้องเตรียม (บทความ+ผลงาน ไม่เกิน 5 หน้า)  
- เตรียมผลคะแนนวิชาสามัญ 
- เตรียมเรียงความความสนใจใน Digital Startup และสาเหตุที่เลือก

เรียน DIN (ภาษาอังกฤษ)  
- ผลงาน, รางวัล, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ มีประสบการณ์ด้าน

ธุรกิจออนไลน์ หรือ โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ภาษาอังกฤษ)  
- มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อาทิ TOEIC, IELTS หรือ TOEFL 

เป็นต้น) หรือ ผลสอบมาตรฐานภาษาจีน (อาทิ HSK เป็นต้น) (ถ้ามี) 
- มีผลการเรียนลำดับข้ัน C ข้ึนไป ของกระบวนวิชาในหลักสูตร 

Advanced Placement Program (AP) หรือ ผลการเรียนจาก
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (LE) (ถ้ามี) 

 

วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
- พิจารณาจากคะแนนวิชาสามัญ 
- พิจารณาจากผลการเรียน  
- พิจารณาบทความผู้สมัคร 

- การเตรียมบทความภาษาอังกฤษ และผลงานด้านรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่เกิน 5 หน้า  
- เตรียมคะแนนวิชาสามัญ 



ช่องทางการ
สมัคร 

รอบการสมัคร ชื่อโครงการ คุณสมบัติ วิชาคัดเลือก เกณฑ์คะแนนขัน้ต่ำ การเตรียมสอบเข้า 
ในแต่ละรอบ 

Keyword 

3. GED สิ่งท่ีจะต้องเตรียม (บทความ+ผลงาน ไม่เกิน 5 หน้า)  
- เตรียมผลคะแนนวิชาสามัญ 
- เตรียมเรียงความความสนใจใน Digital Startup และสาเหตุที่เลือก

เรียน DIN (ภาษาอังกฤษ)  
- ผลงาน, รางวัล, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ มีประสบการณ์ด้าน

ธุรกิจออนไลน์ หรือ โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ภาษาอังกฤษ)  
- มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อาทิ TOEIC, IELTS หรือ TOEFL 

เป็นต้น) หรือ ผลสอบมาตรฐานภาษาจีน (อาทิ HSK เป็นต้น) (ถ้ามี) 
- มีผลการเรียนลำดับข้ัน C ข้ึนไป ของกระบวนวิชาในหลักสูตร 

Advanced Placement Program (AP) หรือ ผลการเรียนจาก
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (LE) (ถ้ามี) 

วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
- พิจารณาจากผลการเรียน  
- พิจารณาจากผลสอบเทีนยเท่าวุฒการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล 
- พิจารณาผลสอบคะแนนมาตรฐาน  
- พิจารณาบทความผู้สมัคร 

- การเตรียมบทความภาษาอังกฤษ และผลงานด้านรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่เกิน 5 หน้า  
เตรียมคะแนนวิชาสามัญ 

IPAS 
(80 seats) 

IPAS 1  
(40 seats) 

ช่องทางการรับเข้า
นานาชาติ (CMU-IPAS) 

- รับทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ

- มีวุฒิการศึกษาที่มี
มาตรฐานและ
เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทปอ. กำหนด 

TRACK 1:  
- ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนมาตราฐานภาษาอังกฤษ 

และ ไม่มีผลคะแนน SAT ให้สมัครใน Track 1 นี้
เพื่อเข้ารับการสอบวิชา English Placement 
Test และวิชาสถิติ จากนั้นรอการสอบสมัภาษณ์
กับคณะกรรมการ ICDI  

- ผู้สมัครที่มีเพียงแค่ผลคะแนนทางภาษาอังกฤษ 
แต่ไม่มีผลคะแนน SAT ให้สมัครใน Track 1 เพื่อ
เข้ารับการสอบวิชาสถิต ิจากนั้นรอการสอบ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ICDI 

 
TRACK 2  

- ผู้สมัครที่มีผลคะแนนมาตราฐานภาษาองักฤษ 
และมีผลคะแนน SAT ให้สมัครใน Track 2 
จากนั้นรอการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ 
ICDI 

TRACK 1:  
- เตรียมตัวการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสถิต ิ/ เตรียมตัวการ

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  
 

TRACK 2  
- เตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

 

IPAS 2 
(30 seats) 

IPAS 3 
(10 seats) 

 
 
 
 
 
 



6. แนวทางการสอบสัมภาษณ์  
- มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทรนด์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน-อนาคต 
- ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ/การบริการ/หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Startup  
- พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพ่ือปรับตัวในสังคมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
- ทัศนคติดี 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขณะสอบสัมภาษณ์ได้  

 
7. การเตรียมตัวเข้าสอบในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  
ตอบ:  

• ภาพรวม  
- เตรียมเอกสารและคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์แต่ละช่องทางการรับสมัครประกาศไว้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง (ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด)  
- เป็นผู้ที่มีทัศนคติท่ีดี 
- ฝึกฝนภาษาอังกฤษตลอดเวลา ไม่ใช่ฝึกเฉพาะเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว แต่ต้องเตรียมตัวตลอดหลักสูตรของเรา  
- ในกรณีสำหรับผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับ ICDI แล้ว แต่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงที่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์อาจมีการพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าคอร์สเรียน Pre-sessional English เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยจะพิจารณา
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัครผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตอนเข้าคัดเลือกเข้ามา หรือ การสัมภาษณ์ โดยคอร์สนี้สอนโดย Native Speaker จะ
เน้นสกิลด้านการพรีเซ็นต์งานเป็นภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ (ท้ังนี้คอร์สนี้มีค่าใช้จ่าย 15,000 บาท)  

- เนื่องจากหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครที่มาจาก Background สายศิลป์หรือ GED อาจต้องเรียนให้หนักขึ้นในกระบวนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
เนื่องจากเป็นหนึ่งทฤษฎีที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup ในปัจจุบัน 

• ผู้สมัครในช่องทาง TCAS :  
- TCAS 1: เตรียม Portfolio ให้ตรงตามเกณฑ์ทุกระบุไว้ + ให้เตรียมการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
- TCAS 2-3: เตรียมการสอบวิชาสามัญ / ยกเว้นผู้สมัครที่จบในหลักสูตร GED จะต้องมีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้มายื่น 
- TCAS 4: เรียงความสนใจใน Digital Startup และคะแนนสอบวิชาสามัญสำหรับยื่นสมัคร / ยกเว้นหลักผู้สมัครที่จบในหลักสูตร GED ให้ยืนผลคะแนนการสอบ 

GED พร้อมเรียงความสนใจใน Digital Startup 
• ผู้สมัครในช่องทาง IPAS:   

TRACK 1:  
- เตรียมตัวการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสถิติ / เตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  

TRACK 2  
- เตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 



8. แนวทางและรูปแบบในการจัดทำ Portfolio ที่ดี ควรมีรูปแบบการนำเสนอและข้อมูลที่สำคัญอะไรบ้าง  
ตอบ: เงื่อนไขของการทำ Portfolio ที่ดีของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีรายละเอียดครบในแฟ้มสะสมผลงานดังนี้  

- Portfolio in English, 10 pages (ไม่รับรวม หน้าปก หลังปก และสารบัญ)  
- Statement of Purpose (SOP)  
- Resume/CV (prefer experience in online business, startup or school project) 
- Award / Grants / Participating Activity  
- English Scores (TOEIC, IELTS, TOEFL) or HSK score (if any)  
- Certificate of AP Program or CMU LE program (if any)  
หมายเหตุ: ไม่ได้เน้นความสวยงามของแฟ้มสะสมผลงาน แต่หากผู้สมัครสามารถด้านการออกแบบและอยากใช้ความสามารถส่วนนั้นถ่ายทอดผลงานที่เกี่ยวเนื่องกันกับผลงาน

ข้างในแฟ้มสะสมผลงานก็สามารถทำได้  
 
9. การเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน ๆ เข้าสมัครสอบมีรอบใดบ้าง (ยกเว้น TCAS รอบที ่2 โควตา) 
ตอบ: สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศสามารถสมัครได้ในรอบดังนี้  

- TCAS 1 รอบ Portfolio  
- TCAS 3 Admission  
- TCAS 4 รับตรงอิสระ  
- IPAS 1-3 (ทุกรอบ) รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 
10. รอบโควตาภาคเหนือ นักเรียนต่างจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน ๆ สามารถสมัครสอบได้หรือไม่   
ตอบ:  

- การรับเข้ารอบ TCAS 2 โควตาภาคเหนือจะเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน TCAS 2 โควตา นั้นจะรับในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี  

- ผู้สมัครจะต้องเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ติดต่อกัน 3 ปี ในพ้ืนที่จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ 
- หากผู้สมัครที่ผ่านและยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio แล้ว จะไม่สมัคร TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาได้ ยกเว้นได้สละสิทธิ์ใน TCAS 1 แล้วเท่านั้น  
- ผู้สมัครนอกเหนือจากพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจะไม่สามารถสมัครได้  
- วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเปิดรับ 50 ที่ในปีการศึกษา 2565 สำหรับ TCAS รอบที่ 2 โควตา  
- วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

o ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คะแนน 
o คณิตศาสตร์ 1 จำนวน 20 คะแนน (สายวิทย์) 
o คณิตศาสตร์ 2 จำนวน 25 คะแนน (สายศิลป์)  



ข้อมูลหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย  
1. รายละเอียดหลักสูตรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย มีอะไรบ้าง  

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล หรือ International College of Digital Innovation (ICDI)  คือ Startup Incubation Center วิทยาลัยแห่ง Startup สถานที่
ส่งเสริมการอบรม บ่มเพาะผู้ประกอบการ  เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน Big Data, Cross-
Border, E-commerce, FinTech และ Digital Laws  โดยเราออกแบบการเรียนการสอน (Customized Education) และพัฒนาผู้เรียนแบบ Tailor made ผู้เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Opening Idea)  เพราะเราเชื่อว่า No bad Idea ในโลกใบนี้ 

- หลักสูตร 4 ปี ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปริญญาเดียว): โดยปี 1 และ ปี 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือต่อยอดทำโปรเจ็กต์
ธุรกิจ Startup ของจริงใน ปี 3 และ ปี 4 (ในปี 3 และ ปี 4 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเมเจอร์ที่ครอบคลุมทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) อย่างเช่น 
อุสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิต อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร พลังงานชีวภาพและชีวเคมี การออกแบบความปลอดภัย Blockchain พลังงานและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 13 วิชาจากกลุ่มดังกล่าว และ ICDI จะนำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาตลอดการพัฒนาแผนธุรกิจ
นั่นเอง)  

- หลักสูตร 2+2 โดยศึกษา 2 ปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2 ปีหลัง ณ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ: มหาลัยในต่างประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ 
ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯที่มี Ranking สูงกว่า มช. (หลักสูตร 2 ปริญญา) ประกอบไปด้วย  

• University of Electronic Science and Technology of China เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร Software Engineering   
• East China University of Science and Technology เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร International Economic and trade 
• Curtin University เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Data Science  
• University of Strathclyde เมือง Glasgow ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Entrepreneur  

 
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ละหลักสูตรจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง  

ตอบ: อาชีพที่สามารถประกอบได้: แรงงานดิจิทัลในภาคเอกชน หรือ รัฐบาล , นวัตกร , สตาร์ทอัพ , Work as digital workforce/digital nomad in private or public 
sectors , Work as an innovator/technocrat in digital technologies , Work in startup business. And Be your own boss! 

ICDI เราสร้างนักศึกษาให้กลายเป็นผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอาชีพที่พวกเขาสนใจ ผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมุ้งเน้นการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล ทักษะความรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และการรักษาความสามารถทางการแข่งขันในโลกธุรกิจ  

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถร่วมงานกับองค์กรต่างๆที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้าน เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนถึงเป็นนักพัฒนาธุรกิจ
ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติได้ 

 
 
 
 
 



3. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของแต่ละหลักสูตร  
3.1 สำหรับแผนการเรียน 4 ปีในประเทศไทย 
ตอบ: ค่าเทอม 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา / ภาคฤดูร้อน 27,500 บาทต่อภาคการศึกษา / 4 ปีตามแผนการเรียน ค่าเทอมรวมทั้งหมด 440,000 บาท (*ถือว่าเป็นค่า

เทอมไม่แพงในหลักสูตรนานาชาติฯ) 
3.2 สำหรับผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศในโปรแกรม 2+2  

 ตอบ: สองปีแรกท่ีศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ค่าเทอม 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา และในสองปีหลังในต่างประเทศ ค่าเทอมจะขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ (โดยค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยในจีน ECUST และ UESTC อยู่ราวประมาณ 50,000 – 60,000 บาทต่อเทอม และค่าเทอมสำหรับ CURTIN อยู่ราวประมาณ 800,000 
กว่าบาท และ SBS อยู่ราวประมาณ 700,000 กว่าบาท)  
 
4. ทุนการศึกษา / ทุนให้กู้ยืม  
ตอบ: นอกจากทุนการศึกษาที่เป็น กยศ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลยังมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย  
 

ชื่อทุน จำนวนทุนที่มอบ คุณสมบัติ 
ทุนสนับสนุนศักยภาพ
นักศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม 
จำนวน 1 ปีการศึกษา 

ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งเกิดจากสถานภาพทางการเงินของครอบครัวที่มี
อยู่ก่อนแล้ว หรือจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา  ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียน
จนจบหลักสูตรได้  และสามารถรักษาเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 

ทุนเรียนดี ตั้งแต่แรกเข้า ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม 
จำนวนตลอดหลักสูตร 

นักศึกษาสัญชาติไทย ที่ยื่นผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาตอนสมัครเข้าศึกษา 
โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีนไม่ต่ากว่าระดับ HSK4 และ ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 
ระดับคะแนน 600 ขึ้นไป และสามารถรักษาเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อเข้าเรียนใน มช. 

ทุนเรียนดี ของแต่ละชั้นปี ทุนละ 5,000 บาท ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งในแต่ละชั้นปี รวมจำนวน 3 ทุน โดยจะมีพิธีมอบ
ทุนการศึกษาในงานวันไหว้ครูของแต่ละปี 

ทุนภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม 
จำนวนตลอดหลักสูตร 

นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศหรือมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และสามารถรักษาเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 

ทุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงท่ีนักศึกษา
ปฏิบัติงานจริง สูงสุดไม่เกิน 
5,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

ทุนสาหรับนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานกับอาจารย์ สานักวิชา หรือหน่วยต่างๆ ในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 
จำนวนไม่เกิน 4 ทุน ต่อภาคการศึกษา (เปิดรับสมัครทุกเทอม ให้ติดตามการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ ICDI) 

 
 นอกจากนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมในโปรแกรม 2+2 ที่มีผลการเรียนดี สามารถเสนอขอทุนศึกษาในได้กับมหาวิทยาลัยในพันธมิตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2+2 อย่าง Curtin 
หรือ SBS อาจพิจารณามอบเป็นทุนส่วนหนึ่งประมาณ 10%-25% ให้กับนักศึกษา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้นๆ 
 



5. แผนการศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  
o หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแผนการเรียน 4 ปี  
o เราเน้นบูรณาการ 5 ศาสตร์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัล คือ Mathematics, Statics, Computer-Science, Entrepreneur และ Digital Laws ทุกศาสตร์

ดังกล่าว เราเชื่อว่าเป็นความรู้พ้ืนฐานอันสำคัญของอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทุกวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
o นักศึกษาในหลักสูตร   สามารถเลือกแผนการเรียนได้ 2 รูปแบบ ทีมุ่่งเน้นการเรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือ วิทยาการข้อมูล โดยนักศึกษาสามารถเลือก

ศึกษาใน หลักสูตร 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปริญญาเดียว): โดยปี 1 และ ปี 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อต่อ
ยอดทำโปรเจ็กต์ธุรกิจ Startup ของจริงใน ปี 3 และ ปี 4 หรือ หลักสูตร 2+2 โดยศึกษา 2 ปีแรกท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2 ปีหลัง ณ มหาวิทยาลัยพันธมิตร
ในต่างประเทศ: มหาลัยในต่างประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯที่มี Ranking สูงกว่า มช. (หลักสูตร 2 ปริญญา)  

o เราออกแบบการเรียนการสอน (Customized Education) และพัฒนาผู้เรียนแบบ Tailor made ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Opening 
Idea)  เพราะเราเชื่อว่า No bad Idea ในโลกใบนี้ 

o ทุกกระบวนวิชาของเราเป็นการสอบแบบ Open Book เพราะในโลกแห่งการทำงานจริง เราไม่ได้นำข้อมูลท่องจำไปทำงาน แต่เราเรียนรู้การสืบค้นและต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อนำไปสร้างระบบการทำงาน/ธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงได้ 

 
6. อัตราการมีงานทำของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  
ตอบ: ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่เรามีนักศึกษาที่มีสินค้า/ธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนถึงเป็นนางแบบพรีเซ็นเตอร์ Net 
Idol ที่ค่อยๆต่อยอดในสิ่งที่เขาสนใจ เพื่อทำธุรกิจตนเอง และบางคนมีโปรเจ็กต์เก่ียวกับ cryptocurrency เรากไ็ด้แนะนำให้น้องเข้ามาเป็น Sniper cryptocurrency โดยมี
วิทยากรแนะนำวิธีการเทรนด์ให้กับนักศึกษาด้วย  
 
7. โอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
ตอบ: วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีหลักสูตรในระดับบัณฑิต (ป.โท และ ป.เอก) ในหลักสูตรชื่อว่า Digital Innovation and FinTech  

สำหรับหลักสูตร Digital Innovation and FinTech ในระดับปริญญาโท แบ่งออกเป็นสองแบบ นั่นคือ 1. ศึกษาในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 2 ปีตามแผนการ
เรียนในระดับปริญญาโท และ 2. ศึกษาในโปรแกรม 1+1 โดยศึกษา 1 ปีแรกที่ ICDI และ ศึกษา 1 ปีในปีที่สองที่ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในพันธมิตร ประกอบด้วย SBS 
ประเทศอังกฤษ / SWUFE ประเทศจีน / และ MQ ประเทศออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 
 



8. จุดเด่นของแต่ละคณะ/วิทยาลัยของ มช. ที่ต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ  
ตอบ:  

- อาจารย์วุฒิ Ph.D รุ่นใหม่ที่ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ทันสถานการณ์ต่างๆในโลกยุคเด็ก GEN Z และ GEN Alpha ซึ่งก็จะเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  

- ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ว่าจะศึกษา 4 ปีที่ ICDI-CMU หรือจะศึกษา 2+2 กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร  
- วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เปิดรับทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ ตลอดจนถึงคนที่จบจากวุฒิ GED  
- มีการจัดติวกระบวนวิชาก่อนสอบ Midterm / Final  
- มีติวภาษาจีนเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในจีน  
- สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เราจะให้เข้าคอร์สเรียน Pre-sessional English เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยจะพิจารณาความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัครผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตอนเข้าคัดเลือกเข้ามา หรือ การสัมภาษณ์ โดยคอร์สนี้สอนโดย Native Speaker จะเน้นสกิลด้านการพรี
เซ็นต์งานเป็นภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ (ท้ังนี้คอร์สนี้มีค่าใช้จ่าย 15,000 บาท)  

- ทุกกระบวนวิชาในการสอบ midterm/final เป็นการ Open Book เพราะในโลกแห่งการทำงานจริง เราไม่ได้นำข้อมูลท่องจำไปทำงาน แต่เราเรียนรู้การสืบค้นและต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพ่ือนำไปสร้างระบบการทำงาน/ธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงได้ 

- ในบางกระบวนวิชาที่ผ่านมาเราได้สร้างกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอนให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไทยด้วย
เทคโนโลยี” โดยนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานสถานที่จริง กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพ่ือให้นักศึกษาถึงปัญหาและขั้นตอนการทำงาน มา
ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทำแผนการตลาด 4.0 โดยมีคณะกรรมการเจ้าของธุรกิจไม้สัก กรรมการหอการค้า คณาอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและ
ธุรกิจ มาตัดสินและให้คะแนนจริง ผู้ชนะจากการแข่งขันดังกล่าว ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มณฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 7 วัน 

- ในบางกระบวนวิชาได้มีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน startup เฉพาะด้านมาสอน/ให้คำแนะนำนักศึกษา  
 
9. สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

- บรรยากาศยังคงความเป็นนานาชาติ เนื่องจากเรามีนักศึกษาชาวต่างชาติมาเรียนร่วมด้วยในหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันจะเป็นนักศึกษาสัญชาติและภูฏาณ แต่ตอนนี้ทุกอย่าง
เป็นออนไลน์ส่วนใหญ่จะก็จะพบการเรียนการสอนกับเพ่ือนๆชาวต่างชาติผ่านออนไลน์แทน  

- ทุกการสอบกลางภาคและปลายภาค เราอนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้าห้องสอบ เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นหาข้อมูลสนับสนุนการตอบคำถาม ที่เราไม่ได้
เน้นการท่องจำสอบให้ผ่าน แต่เราให้ความสำคัญต่อไอเดียและแนวคิดอันน่าสนใจที่นักศึกษามีอยู่   

- เมื่อนักศึกษามีความสนใจต้องการทำธุรกิจจริง สามารถเข้ามาปรึกษากับคณาอาจารย์เพ่ือขอคำแนะนำต่างๆ ได้เสมอ  
- หากเรามีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ก็จะประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา หากนักศึกษาเข้าร่วมแล้ว ต้องการการสนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถติดต่อมาได้ โดย

ล่าสุดมีกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ ICDI รวมตัวกัน 6 คนและตั้งชื่อทีมว่า Pikulthong เข้าร่วมการประกวด Hackultuer และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ 20 ทีมสุดท้าย 
Finalist ในการแข่งขันรอบถัดไป โดยน้องๆเป็นทีมเดียวที่มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขั้นครั้งนี้ ตอนนี้กำลังรอลุ้นการแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งจะเป็นช่วง
ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคมเร็วๆนี้  



- ICDI มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติฯ ที่ทำให้เด็กในหลักสูตรนานาชาติต่างๆ ของ มช. ได้พบปะและทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 
กิจกรรม HR japan การเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่น , กิจกรรม CMU SEED , ขันโตก และอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งในสถานการณ์โควิด ICDI ก็ได้ปรับ
กิจกรรมบางอย่างขึ้นเป็นออนไลน์ และล่าสุดนี้จะมีกิจกรรม Environmental Cleanup Event 2021 หรือทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณรอบๆ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ 
ในวันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 9 โมงเช้า ในรูปแบบผ่านออนไลน์ และจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 40 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ นักศึกษา มช. หลักสูตรนานาชาติฯ จะ
ได้พบปะกับเพื่อนๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kagawa University, Japan และ National Chiayi University, Taiwan 

 
10. แนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักศึกษา  

- หากนักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และไม่รู้จะปรึกษากับใคร ขอให้นักศึกษาเข้ามาหาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติฯ 
เพ่ือให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ปัญหาคืออะไร การเรียนของนักศึกษาเกิดเหตุขัดข้องประการใด จุดประสงค์ที่นักศึกษาต้องการคืออะไร สอดคล้องกับกฏระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใดบ้างและมาหาทางออกร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา ปัญหาทางด้านการเรียน หรือ ปัญหาสุขภาพจิต ของนักศึกษาเอง 


